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การสร้ างสรรค์ การบูชาเรือแม่ ตะเคียนทอง “เศรษฐีเรือทอง” วัดพุน้อย อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี1
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาการสร้ างสรรค์การบูชาเรื อแม่ตะเคียนทอง “เศรษฐีเรื อทอง”
ของวัดพุนอ้ ย อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ขอ้ มูลจากเอกสาร สื่ อสารสนเทศ และข้อมูลภาคสนามที่
ได้จ ากการสั ง เกตและการสั ม ภาษณ์ โดยเก็ บ ข้อ มู ล ตั้ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ถึ ง เดื อ นมี น าคม
พ.ศ. 2562
ผลการวิจยั พบว่า กาเนิดความเชื่อเรื่ องการบูชาเรื อแม่ตะเคียนทอง มีจุดเริ่ มต้นเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยมี
ที่ม าจากหลวงปู่ แบน จนฺ ทสโร เจ้า อาวาสรู ปแรกของวัดพุ น้อย ซึ่ งเป็ นที่ ศรั ทธาของชาวบ้าน ภายหลัง
พระโสภณพัฒนคุ ณ เจ้าอาวาสรู ปปั จจุ บนั เป็ นผูส้ ื บทอด การบูชาเรื อแม่ตะเคี ยนทองเป็ นการผสมผสาน
ประเพณี และพิธีกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ 2 ลักษณะ คือ 1) การสร้างสรรค์การบูชาเรื อแม่ตะเคียนทอง
จากประเพณี และพิธี กรรมดั้ง เดิ ม โดยการปรั บ เปลี่ ยน เพิ่ มเติ มขั้นตอนและรู ป แบบของประเพณี ได้แก่
ประเพณี จุลกฐิน พิธีบาเพ็ญกุศลเนื่ องในวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ แบน จนฺ ทสโร และพิธีไหว้ครู
ประจาปี 2) การสร้ างสรรค์การบูชาเรื อแม่ตะเคียนทองขึ้นใหม่ เป็ นลักษณะการสร้างสรรค์ที่ใช้ความเชื่ อ
เรื่ องนางตะเคียนมาสร้างในรู ปแบบใหม่ ได้แก่ รู ปลักษณ์ของเครื่ องรางนาโชคชนิ ดใหม่ พิธีกรรมยกเรื อแม่
ตะเคียนทอง และพิธีกรรมเสริ มเรื อแม่ตะเคียนทอง
การบูชาเรื อแม่ตะเคียนทองของวัดพุนอ้ ยเป็ นเสมือนศูนย์รวมพลังศรัทธาและสร้างกาลังใจในการ
ดาเนินชีวติ ท่ามกลางสังคมบริ โภคนิยม ของกลุ่มผูศ้ รัทธา “เศรษฐีเรื อทอง”
คาสาคัญ: การสร้างสรรค์, เรื อแม่ตะเคียนทอง, วัดพุนอ้ ย
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ABSTRACT
This article aims to describe the creation of a ritual to worship the spirit in a boat made of
HopeaOdorata or Ta-Kian Tong (in Thai) wood at Pu Noi Temple, Ban Mi district, Lop Buri province.
This ritual is called “Sayt-tee Rua Tong” or Golden Boat Millionaire (translated by the translator). The
data was collected from documents, IT resources, observations and interviews. The timeframe of this
study was from June 2018 to March 2019.
It was found that this ritual began in 1973 during the time of Luang Poo (senior Buddist monk)
Ban Chantasaro, the first abbot monk who initiated this ritual and it has lasted until the present which is
the time of PraSoponpattanakun, the present abbot monk. The ritual of worship is from two different parts:
traditional custom and new belief. The traditional custom is related to the ceremony of offering robes to
the monk and merit making ceremony in the memorial day of Luang Poo Ban Chantasaro. The new belief
is to personify the Holy Spirit in the HopeaOdorataboat. This personification leads to the Holy Spiritrelated activities including amulet production, miniature boat raising ritual, and miniature boat
incantation.
The ritual is more or less like the faith assembling agent which encourages moral support for
people who believe in “Sayt-tee Rua Tong” in consumerism society.
Keywords: Creativity, Hopea Odorata Boat (Ta-Kian Tong Boat), Pu Noi Temple
บทนา
คนไทยมี ความเชื่ อและเคารพบูชาเทวดาหรื อผีที่มีอานาจลึ กลับเหนื อธรรมชาติอย่างแพร่ หลาย
โดยเฉพาะการบูชาเทวดาที่สิงสถิตในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ เพราะเชื่ อว่าในต้นไม้ใหญ่มีรุกขเทวดาสิ งสถิ ต
อยู่ “รุ กขเทวดา” คือ เทวดาผูส้ ิ งสถิตตามต้นไม้ เป็ นเทวดาจาพวกหนึ่งมีรูปลักษณ์ที่งดงามเหมือนเทพบุตร
เทพธิ ดาทัว่ ไป มิได้สถิ ตอยู่ในวิมานบนสวรรค์แต่สถิ ตในต้นไม้ซ่ ึ งเปรี ยบเสมือนวิมานแทน เสฐียรโกเศศ
(2515, หน้า 330) กล่าวว่า ต้นไม้ใหญ่ในป่ าเป็ นที่อยูข่ องผีสางเทวดาที่เรี ยกว่ารุ กขเทวดาหรื อนางไม้ ด้วยเหตุ
นี้ ต้น ไม้ใ หญ่ บ างต้น จึ ง ไม่ นิ ย มน ามาปลู ก ไว้ใ นบ้า น เช่ น ต้น ตะเคี ย น เพราะถื อ ว่า มี น างไม้ซ่ ึ งเรี ย กว่า
“นางตะเคียน” สิ งอยู่ หากตัดโค่นลงก็จะได้ยินเสี ยงลัน่ ของไม้ทาให้เข้าใจกันว่าเป็ นเสี ยงผูห้ ญิงร้ องครวญ
คราง ซึ่ งตรงกับลักษณะของนางไม้ และผีจาพวกนางไม้น้ นั มักจะเป็ นหญิงสาวรู ปร่ างงดงาม ไว้ผมยาว แต่งกาย
ด้วยการห่มผ้าสะพักเฉวียงบ่า นุ่งผ้าจีบอย่างละคร ซึ่ งเป็ นลักษณะพิเศษของผีนางไม้ที่แตกต่างจากผีประเภท
อื่น ๆ ที่มกั จะมีลกั ษณะที่น่ากลัว ผูค้ นจึงให้ความนับถือบูชาผีนางไม้ในฐานะรุ กขเทวดาที่มีอานาจศักดิ์สิทธิ์
สามารถดลบันดาลให้สมความปรารถนาและให้ความช่วยเหลือต่อผูท้ ี่เคารพบูชา
วัดพุน้อย อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็ นสถานที่ที่มีความเชื่ อเรื่ องการบูชาแม่ตะเคียน ผูค้ น
นิยมเข้ามากราบไหว้ขอพรศาลรุ กขเทวดาหรื อศาลแม่ตะเคียนทองที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณวัด ความเป็ นมาของการ
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บูชาเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วดั นี้เกิดขึ้นจากหลวงปู่ แบน จนฺ ทสโร อดีตเจ้าอาวาสเป็ นผูร้ ิ เริ่ มขึ้น จากประวัติของ
หลวงปู่ แบน (ป้ ายประชาสัมพันธ์ วดั พุนอ้ ย, เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) ระบุวา่ เมื่อครั้งยังเป็ น
ฆราวาสหลวงปู่ แบนได้ประกอบอาชี พค้าขายโดยใช้เรื อสาปั้ นเป็ นพาหนะพายล่องไปตามลาน้ าต่าง ๆ เพื่อ
ค้าขายและเป็ นผูท้ ี่สนใจเรี ยนวิชาคาถาอาคม ต่อมาเมื่อบวชเป็ นพระภิกษุจึงได้ใช้วิชาอาคมที่ได้เล่าเรี ยนมา
ช่วยเหลือประชาชนจนเป็ นที่เคารพนับถือ ประมาณพุทธศักราช 2516 มีชาวบ้านขุดพบต้นตะเคียนทองและ
ได้นาต้นตะเคียนทองมาถวายหลวงปู่ แบน ซึ่ งหลวงปู่ แบนได้มีนิมิตสื่ อสารกับรุ กขเทวดาในต้นตะเคียนทอง
นี้ ว่ า ให้ น าต้น ตะเคี ย นทองที่ ต นอาศัย อยู่น้ ัน มาสร้ า งเป็ นเรื อ ขนาดเล็ ก ให้ ค นที่ ศ รั ท ธาน าไปบู ช า แม่
ตะเคี ย นทองจะช่ วยเหลื อผูค้ นในด้า นการท ามาหากิ น การค้าขายให้เจริ ญรุ่ ง เรื องหลวงปู่ แบนจึ ง นาต้น
ตะเคียนทองนั้นมาทาเป็ นเรื อสาปั้ นขนาดเล็ก ปลุ กเสกด้วยคาถาเมตตา ค้าขายดี และทาพิธีอญั เชิ ญดวงจิต
หรื อวิญญาณของแม่ตะเคียนทองเข้าไปสิ งสถิตอยูใ่ นเรื อที่ทาจากไม้ตะเคียนนั้นทุกลา เมื่อมีผตู ้ อ้ งการนาไป
บูชาก็ตอ้ งมาเข้าร่ วมพิธีรับเรื อด้วยตนเอง และอัญเชิ ญดวงจิตหรื อวิญญาณของแม่ตะเคียนทองที่สถิตอยูใ่ น
เรื อไม้ตะเคียนไปอยูด่ ว้ ย เพื่อจะได้ช่วยดลบันดาลให้การทามาหากินด้วยอาชี พต่าง ๆ โดยเฉพาะการค้าขาย
มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและประสบผลสาเร็ จ
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น วัดพุนอ้ ย อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จึงมีชื่อเสี ยงโด่งดังด้านความเชื่ อ
แม่ตะเคียนทอง สังเกตได้จากรถยนต์ที่ติดสติ๊กเกอร์ “เศรษฐีเรื อทอง” ซึ่ งพบเห็ นได้แพร่ หลาย จึงแสดงให้
เห็ น ความนิ ย มได้ เ ป็ นอย่ า งดี นอกจากนี้ ยัง มี ป ระเพณี แ ละพิ ธี ก รรมการบู ช าเรื อแม่ ต ะเคี ย นทอง
ที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนจากความเชื่อดังกล่าวซึ่ งมีผศู ้ รัทธามาเข้าร่ วมเป็ นจานวนมาก
การศึกษาเรื่ องการสร้างสรรค์ของเรื อแม่ตะเคียนทอง “เศรษฐีเรื อทอง” วัดพุนอ้ ย อาเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี จะช่วยทาให้เห็นวิธีคิดในการสร้างสรรค์ประเพณี และพิธีกรรมซึ่งมีรากฐานจากความเชื่อเรื่ อง
ผีนางตะเคียนต่อไป
วิธีการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร และศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่
ภาคสนาม โดยรวบรวมงานวิจยั ที่ เกี่ ย วกับ ประเพณี และพิ ธี ก รรมที่ เกี่ ย วกับ การบู ช าผีหรื อสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
ประเภทต่ า ง ๆ เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาข้อมู ล ทางคติ ช นวิ ท ยามาเป็ นแนวทางใน
การศึกษา นาเสนอรายงานการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยใช้ข อ้ มูล จากเอกสารที่ เกี่ ย วข้องกับ เรื อ
แม่ตะเคียนทองและวัดพุน้อย อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และข้อมูลจากการลงภาคสนามด้วยวิธีสังเกต
และการสัมภาษณ์
นิยามศัพท์เฉพาะ
การสร้ างสรรค์ หมายถึง วิธีการสร้างความเชื่ อ ประเพณี และพิธีกรรมในลักษณะของการสื บทอด
การต่อยอด การตีความและการสร้ างความหมายใหม่ซ่ ึ งมี ที่มาจากแนวคิดหรื อความเชื่ อดั้งเดิ ม โดยนามา
เสนอในรู ปแบบและบริ บทใหม่
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ผลการวิจัย
วัดพุนอ้ ย อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความเชื่ อเรื่ องการบูชาเรื อแม่ตะเคียนทองซึ่ งเป็ นที่นิยม
แพร่ หลาย จึงทาให้เกิดประเพณี และพิธีกรรมอันเกิดจากความเชื่อดังกล่าว ซึ่ งเป็ นประเพณี และพิธีกรรม
สาคัญของวัดพุนอ้ ย จานวน 5 พิธี คือ
1. ประเพณี จุลกฐิน จัดภายใน 1 เดือนหลังจากวันออกพรรษาของทุกปี
2. พิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ แบน จนฺ ทสโร จัดในวันที่
13 มกราคม ของทุกปี
3. พิธีไหว้ครู ประจาปี จัดในวันพฤหัสบดีแรกเดือนมีนาคมของทุกปี
4. พิธีกรรมยกเรื อแม่ตะเคียนทอง จัดทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์
5. พิธีกรรมเสริ มเรื อแม่ตะเคียนทอง จัดทุกสัปดาห์วนั ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
ผูท้ ี่ตอ้ งการบูชาเรื อแม่ตะเคียนทอง วัดพุนอ้ ยมีขอ้ กาหนดว่าต้องเข้าร่ วมพิธียกเรื อแม่ตะเคียนทอง
ทุกคน ส่ วนประเพณี และพิธีกรรมอื่นนั้นไม่ได้มีขอ้ กาหนดว่าจะต้องเข้าร่ วมทุกคนอย่างเคร่ งครัด แต่ข้ ึนอยู่
กับความสะดวกของผูศ้ รัทธา
ความเชื่ อเรื่ องการบูชาเรื อแม่ตะเคียนทองของวัดพุนอ้ ยเป็ นความเชื่ อของกลุ่มคนผูป้ ระกอบอาชี พ
ค้าขายที่ขาดความมัน่ คงทางจิตใจในยามที่ภาวะเศรษฐกิ จตกต่ า จึงแสวงหาที่ยึดเหนี่ ยวทางจิตใจและเป็ น
ความหวัง ว่า การค้า ขายจะดี ข้ ึ น จะเกิ ดโชคลาภและความร่ า รวยจึ ง เกิ ดการบู ช าเรื อแม่ ตะเคี ย นทองผ่า น
ประเพณี และพิธีกรรมทั้ง 5 พิธีขา้ งต้น
1. การสร้ างสรรค์ การบูชาเรือแม่ ตะเคียนทองจากประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิม
1.1 ประเพณีจุลกฐิ น
การทอดกฐิน เป็ นประเพณี ที่สาคัญของพระพุทธศาสนา เป็ นประเพณี ที่ทาได้เพียงหนึ่ งครั้งในหนึ่ งปี
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการประกอบพิธีที่เรี ยกว่า กฐินกาล ราชบัณฑิตยสถาน (2544, หน้า 5) อธิ บายว่า
คือระยะเวลาตั้งแต่แรม 1 ค่า เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ระยะเวลานี้เรี ยกเป็ นสามัญว่าเทศกาลกฐิน ทุกวัดที่มี
พระสงฆ์จาพรรษาอยูจ่ ึงต้องจัดการทอดกฐินในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
1.1.1 การสื บทอดประเพณีจุลกฐิ นของวัดพุน้อย
การทอดกฐิ นมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฐิ นหลวง และกฐินราษฎร์ ส่ วนจุลกฐิ น
อยู่ในประเภทของกฐิ นราษฎร์ การทอดกฐิ นแบบจุลกฐิ น เป็ นกฐิ นที่จดั ทาตั้งแต่เริ่ มเก็บฝ้ ายมาปั่ นกรอให้
เป็ นด้ายแล้วทอจนเป็ นผืนผ้า เย็บย้อมเสร็ จแล้วทอดในวันนั้น มีกาหนดเวลาให้ทาเสร็ จภายใน 24 ชัว่ โมง
เรี ยกว่า จุลกฐิน เพราะต้องรี บทาให้เสร็ จในระยะเวลาอันสั้น สาหรับวัดพุนอ้ ยจัดประเพณี การทอดกฐินแบบ
จุลกฐิน ซึ่ งจัดต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 เป็ นปี ที่ 13 แต่ละปี มีพุทธศาสนิกชนมาร่ วมงานจานวนมาก
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1.1.2 การปรับเปลีย่ นของประเพณีจุลกฐิ นของวัดพุน้อย
การทอดจุลกฐิ น มีขอ้ จากัดด้านระยะเวลาคือต้องทาให้เสร็ จภายในหนึ่ งวัน ที่ตอ้ งร่ วมลงมื อ
กันทาผ้าจีวรตั้งแต่ข้ นั ตอนการเก็บดอกฝ้ ายจนถึงการทอผ้าให้สาเร็ จภายในกาหนดเวลา ขณะที่จุลกฐินของ
วัดพุนอ้ ยเป็ นการจัดแบบอานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าร่ วมพิธี กล่าวคือ ผูท้ ี่มาร่ วมพิธีไม่จาเป็ นต้องลงมือ
เก็บดอกฝ้ ายและปั่ นกรอให้เป็ นด้ายด้วยตนเอง เพราะวัดจัดให้มีทาบุญบูชาเส้นด้ายสาหรับทอผ้าจีวรเพื่อ
นาไปถวายพระสงฆ์ และผูท้ ี่ทาหน้าที่ทอผ้าจะนาพานเส้นด้ายที่มีผมู ้ าถวายไว้ไปวางที่หูกทอผ้าเพื่อแสดงว่า
ด้ายที่มีผทู ้ าบุญถวายมาได้นามาใช้ในการทอผ้าจีวรเรี ยบร้ อยแล้ว ในขั้นตอนของการตัด เย็บ ย้อมผ้าจีวร มี
ผูร้ ับผิดชอบหน้าที่ในขั้นตอนนี้ ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่มีอาชี พตัดเย็บเสื้ อผ้า จึงมีความชานาญในการตัดเย็บผ้าจีวร ใน
บางขั้นตอนก็เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ าร่ วมบุญได้ลงมือทาด้วยตนเอง เช่น การย้อมผ้าจีวร การรี ดผ้าจีวรให้เรี ยบ

ภาพที่ 1 พานเส้นด้ายที่มีผรู ้ ่ วมทาบุญมาทอผ้าจีวร
1.1.3 การเพิม่ ขั้นตอนประเพณีจุลกฐิ นของวัดพุน้อย
ขั้นตอนของการนาผ้าจีวรที่เรี ยกว่า “ผ้ากฐิน” ไปถวายพระสงฆ์ เจ้าภาพกฐินและผูม้ าร่ วม
ทาบุญ มักจะนาผ้ากฐิ นนั้นไปเวียนประทักษิณรอบโบสถ์สามรอบก่อน เพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาโดยมีพระ
ประธานในโบสถ์เป็ นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ในขั้นตอนการนาผ้ากฐินเวียนประทักษิณนี้ เอง วัดพุนอ้ ย
ได้เชิ ญชวนให้ผทู้ ี่ ยกเรื อแม่ตะเคียนทองไปแล้ว นาเรื อมาร่ วมในขั้นตอนดังกล่าวเรี ยกกันว่า “แห่ เรื อรอบ
โบสถ์” ซึ่ งไม่ใช่ ข้ นั ตอนของการทอดกฐิ นแต่อย่างใด แต่เป็ นการนาเรื อแม่ตะเคียนทองมาเชื่ อมโยงกับ
ประเพณี ทางพุทธศาสนา เป็ นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของประเพณี ทอดจุลกฐิน ด้วยการให้ผทู ้ ี่มาร่ วมงานได้
นาเรื อแม่ตะเคี ยนทองเข้ามามี ส่วนร่ วมกับประเพณี ของวัดพุน้อย ผูท้ ี่ นาเรื อมาร่ วมแห่ จะเทินเรื อไว้เหนื อ
ศีรษะและเดินวนรอบโบสถ์ให้ครบ 3 รอบ ซึ่ งเป็ นการแสดงความเคารพเทิดทูนอย่างสู งและมีผมู ้ าร่ วมใน
ขั้นตอนนี้เป็ นจานวนมาก แสดงถึงความศรัทธาของผูค้ นได้เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 2 การแห่เรื อรอบโบสถ์ในประเพณี ทอดจุลกฐิน
1.2 พิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ ายวันมรณภาพของหลวงปู่ แบน จนฺทสโร
หลวงปู่ แบน จนฺ ท สโร เป็ นอดี ตเจ้าอาวาสรู ป แรกของวัด พุ น้อย ที่ ไ ด้รับ การเคารพนับ ถื อจาก
พุ ท ธศาสนิ ก ชนและเป็ นผูท้ ี่ ริเริ่ ม ในการให้ก าเนิ ดวิธี ก ารบู ช าเรื อแม่ ตะเคี ย นทอง “เศรษฐี เรื อทอง” ที่ มี
ชื่ อ เสี ยงสื บต่ อ กั น มาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน หลั ง จากที่ ห ลวงปู่ แบนถึ ง แก่ ม รณภาพเมื่ อ วัน ที่ 13 มกราคม
พุทธศักราช 2543 เจ้าอาวาสรู ปต่อมาและประชาชนที่เคารพนับถือหลวงปู่ แบน ได้จดั พิธีบาเพ็ญกุศลเนื่ องใน
วันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ แบน จนฺ ทสโรเป็ นประจาในวันที่ 13 มกราคม ของทุกปี
1.2.1 การสื บทอดพิธีการทาบุญให้ แก่ ผ้ ทู ี่ล่วงลับ
พิธีดงั กล่าวเป็ นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผูท้ ี่ล่วงลับ (สุ วรรณ กลิ่นพงศ์และวันดี จันทร์ ประดิษฐ์,
2552, หน้า 10) เป็ นการทาบุญอุทิศให้ผวู้ ายชนม์ในรอบปี ทาในวัน คล้ายวันที่เสี ยชี วิตที่เวียนมาบรรจบใน
รอบปี ซึ่ งกระท าสื บ ทอดต่ อ กัน มาอย่า งเป็ นแบบแผนและได้ท าการปฏิ บ ัติ สื บ ต่ อ กัน มาจนกลายเป็ น
พิธีกรรมสาคัญของชุมชน ซึ่ งที่วดั พุนอ้ ยได้จดั ประเพณี ดงั กล่าวมาถึงปั จจุบนั 4 เป็ นปี ที่ 19 และวิธีการปฏิบตั ิ
ของพิธีน้ ี จะใช้โกศอัฐิหรื อรู ปภาพของผูเ้ สี ยชี วิตมาตั้งในพิธี มีการสวดพระพุทธมนต์และตอนท้ายของพิธี
สงฆ์จะต้องมีการบังสุ กุลโดยโยงผ้าหรื อสายสิ ญจน์มาจากโกศอัฐิหรื อรู ปภาพของผูเ้ สี ยชีวิต เพื่อให้พระสงฆ์
พิจารณาผ้าบังสุ กุลเป็ นการอุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผทู ้ ี่เสี ยชีวติ ไปแล้ว
1.2.2 การจัดพิธีกรรมเสริมในพิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ ายวันมรณภาพของหลวงปู่
แบน จนฺทสโร
จากการเก็บข้อมูลประเพณี วนั คล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ แบน เมื่อวันที่ 7-13 มกราคม
พุทธศักราช 2562 พบว่า มี การสร้ างสรรค์คือการจัดพิธีกรรมอื่นเสริ ม เข้ามาในระยะเวลาของการจัดพิธี
ดังกล่าว ดังนี้

4

พุทธศักราช 2562
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1.2.2.1 การจัดพิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม
นอกจากเป็ นพิ ธี ท าบุ ญ เพื่ อ อุ ทิ ศ ให้ ก ับ หลวงปู่ แบนแล้ ว วัด พุ น้ อ ยยัง จัด งาน
อุ ปสมบทหมู่และปฏิ บตั ิ ธรรมบวชศี ลจาริ ณี เพื่ออุ ทิศเป็ นพระราชกุศลแด่ พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วนั ที่ 7-13 มกราคม พุทธศักราช 2562 ซึ่ งวัดพุน้อยจัดงานอุ ป สมบทหมู่น้ ี ม าตั้งแต่
พุทธศักราช 2560 ซึ่ งเป็ นปี หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 และยังจัด
กิจกรรมดังกล่าวในช่วงระยะเวลานี้ต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั
1.2.2.2 การจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
พุ ท ธศั ก ราช 2562วัด พุ น้ อ ยสร้ า งวัต ถุ ม งคลรู ปหล่ อ ยื น ของหลวงปู่ แบน
จนฺ ท สโรและครอบน้ า มนต์ส าหรั บให้ผูท้ ี่ ต้องการ บูช ากลับ ไปตั้ง บู ชาไว้ที่ บ ้า นเพื่ อความเป็ นสิ ริม งคล
วัดพุนอ้ ยจึงได้ทาพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ แบนด้วย
ผูว้ จิ ยั พบว่าผูม้ าเข้าร่ วมประเพณี วนั คล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ แบนจะนาเรื อแม่
ตะเคียนทองที่เคยทาพิธียกเรื อไปจากวัดพุนอ้ ยจะนาเรื อกลับมาเข้าร่ วมพิธีน้ ีในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การนาเรื อ
มาแขวนไว้เหนื อปะราพิธีซ่ ึ งจะแขวนไว้ต้ งั แต่ก่อนทาพิธีกรรมต่าง ๆ หากไม่ได้นาเรื อขึ้นไปแขวน เจ้าของ
เรื อจะนาเรื อไว้ใกล้กบั ตนเองและนาสายสิ ญจน์ที่ทางวัดโยงไปทัว่ ปะราพิธีมาคล้องไว้กบั เรื อ เนื่ องจากงาน
ประเพณี ดงั กล่าวมีการเจริ ญพระพุทธมนต์และในขณะที่พระคณาจารย์ทาพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล นับเป็ น
การเสริ มสร้างความเป็ นสิ ริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่เรื อแม่ตะเคียนทองเช่นเดียวกัน
1.3 พิธีไหว้ ครู ประจาปี
1.3.1 การสื บทอดพิธีไหว้ ครู
การไหว้ครู เป็ นพิธีที่จดั ขึ้นเพื่อราลึ กถึ งพระคุ ณของครู บาอาจารย์ที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาท
วิชาให้และมีเมตตาต่อลูกศิษย์ในด้านต่าง ๆ และมักจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าพระพฤหัสบดีเป็ น
ครู ของทุกวิชา สาหรับการจัดประเพณี ไหว้ครู ของวัดพุน้อย หลวงปู่ แบนซึ่ งถื อว่าเป็ นบูรพาจารย์ของวัด
พุนอ้ ย ได้กาหนดวันสาหรับจัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนมีนาคม (พระโสภณพัฒนคุณ, เก็บ
ข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม 2562) และมีการจัดพิธีการไหว้ครู สืบต่อกันมาถึงปั จจุบนั ในพุทธศักราช 2562 ตรงกับ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม การไหว้ครู ของวัดพุน้อยจะเป็ นการกล่ าวคาขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกิ นครู บา
อาจารย์ไว้ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นสิ ริมงคลและพระโสภณพัฒนคุ ณจะครอบเศียรพ่อแก่ซ่ ึ งเป็ นเศียรครู ที่สืบ
ทอดมาจากหลวงปู่ แบนให้กบั ประชาชนที่มาร่ วมงาน
1.3.2 การจัดพิธีกรรมเสริมในพิธีไหว้ ครู ประจาปี
พิธีไหว้ครู ของวัดพุนอ้ ยมีการสร้างสรรค์โดยการจัดพิธีกรรมอื่นเสริ ม ดังนี้
1.3.2.1 การจัดพิธีกรรมสวดบูชานพเคราะห์
พิธีสวดบูชานพเคราะห์เป็ นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการสังเวยการบูชาและการขอพรต่อ
เทวดานพเคราะห์ ส่ วนมากมักจัดขึ้นในช่ วงเปลี่ ยนผ่านอายุเพื่อเป็ นการรั บส่ งเทวดานพเคราะห์ หรื อช่ วง
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เปลี่ยนผ่านปี เพื่อการสะเดาะเคราะห์ นอกจากนี้ พิธีสวดนพเคราะห์ยงั สามารถจัดเสริ มเข้าในพิธีกรรมอื่น ๆ
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล (ประเสริ ฐ รุ นรา, 2557, หน้า 1) ในการจัดประเพณี ไหว้ครู ของวัดพุนอ้ ยได้ผนวกเอา
พิธีสวดบูชานพเคราะห์เข้ามาจัดร่ วมด้วย เพื่อเสริ มความเป็ นสิ ริมงคลแก่ผมู ้ าร่ วมงาน วัดพุนอ้ ยจัดพิธีกรรม
สวดบูชานพเคราะห์ในคืนวันก่อนวันทาพิธีไหว้ครู คือวันพุธที่ 6 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป การ
จัดพิธีกรรมสวดบูชานพเคราะห์เสริ มเข้ามาในพิธีกรรมไหว้ครู ของวัดพุนอ้ ย ทาให้มีคนเดินทางมาร่ วมงาน
เป็ นจานวนมาก เพราะได้เข้าร่ วมพิธีกรรมที่เสริ มสร้างความเป็ นมงคลทั้งสองพิธี
1.3.2.2 การจัดงานฉลองรู ปเหมือนหลวงปู่ แบน จนฺทสโร
การจัดพิธีไหว้ครู วดั พุนอ้ ยในปี 2562 ทางวัดได้สร้างรู ปเหมือนหลวงปู่ แบนขนาด
เท่าองค์จริ งด้วยการแกะสลักจากไม้ตะเคียนทอง และใช้โอกาสการจัดพิธีไหว้ครู จดั งานฉลองรู ปเหมือน
หลวงปู่ แบนที่สร้างขึ้นเพื่อนามาตั้งไว้ที่วดั ให้ผคู ้ นได้กราบไหว้บูชา รู ปเหมือนหลวงปู่ แบนเป็ นอิริยาบถยืน
มือขวายื่นตรงออกมาและชี้ นิ้วตรงไปข้างหน้า มือซ้ายถื อเรื อแม่ตะเคียนทอง ลักษณะดังกล่าวทาให้เกิ ดวิธี
ปฏิบตั ิบูชาขึ้นใหม่คือ ในขณะเจ้าอาวาสวัดพุน้อยซึ่ งเป็ นลูกศิษย์หลวงปู่ แบนได้ทาพิธีเบิกเนตร5รู ปเหมือน
หลวงปู่ แบน ได้กราบบูชาและอธิ ษฐานจิตต่อหน้ารู ปเหมือนหลวงปู่ แบน จึงเป็ นต้นแบบของการปฏิบตั ิบูชา
คือการใช้หน้าผากของตนไปสัมผัสที่นิ้วชี้ ของรู ปเหมือนและขอพรในสิ่ งที่ตนปรารถนา ซึ่ งคล้ายกับการขอ
พรจากเทพทันใจ6ที่กาลังได้รับความนิยมบูชาในปั จจุบนั

ภาพที่ 3 เจ้าอาวาสวัดพุนอ้ ย ทาพิธีไหว้รูปเหมือนหลวงปู่ แบน

5

พิธีฝังหรื อเขียนพระเนตรพระพุทธรู ป ซึ่งถือว่าเมื่อได้เบิกพระเนตรแล้วจึงเป็ นองค์พระพุทธรู ป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554,
หน้า 684) ในที่น้ ีสาหรับรู ปเหมือนหลวงปู่ แบนซึ่งเป็ นพระสงฆ์จึงอนุโลมใช้วธิ ีการและความหมายอย่างเดียวกัน
6
ผีนตั (Nat) ตนหนึ่ งที่ได้รับการนับถือในความเชื่ อของชาวมอญพม่า เป็ นความเชื่อที่ มาก่อนการนับถือพุทธศาสนา ผีนัต
ยอดนิ ยมตนหนึ่ งมีชื่อว่า “โบโบยี” มีใบหน้ายิม้ แย้ม ท่าทางใจดี มือซ้ายถือไม้เท้า มือขวาชี้ไปข้างหน้า คนไทยมักเรี ยกกัน
ว่า “เทพทันใจ” เชื่อกันว่าหากไปอธิษฐานขอพรแล้วจะประสบความสาเร็ จ (อาโด๊ด (นามแฝง) , 2562, 18 พฤษภาคม)
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ผูว้ จิ ยั พบว่าผูม้ าเข้าร่ วมประเพณี วนั คล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ แบนจะนาเรื อแม่ตะเคียนทองที่
เคยทาพิธียกเรื อไปจากวัดพุน้อยจะนาเรื อกลับมาเข้าร่ วมพิธีน้ ี ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ นเดี ยวกับประเพณี วนั
คล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ แบน แม้ว่าไม่มีพิธีกรรมพุทธาภิ เษกเพื่อเสริ มสร้ างความศักดิ์ สิ ทธิ์ แต่ดว้ ย
รู ปแบบและวัตถุประสงค์ของการไหว้ครู และการสวดบูชานพเคราะห์ถือว่าเป็ น “งานมงคล” การนาเรื อแม่
ตะเคียนทองกลับมาเข้าร่ วมพิธีก็เป็ นสร้างความเป็ นสิ ริมงคลได้อีกรู ปแบบหนึ่ง
2. การสร้ างสรรค์ การบูชาเรือแม่ ตะเคียนทองในรู ปแบบใหม่
การสร้ างสรรค์การบูชาเรื อแม่ตะเคียนทองในรู ปแบบใหม่ เป็ นการสร้างสรรค์ความเชื่ อ ประเพณี
หรื อพิ ธี ก รรมที่ มี รูป แบบ เนื้ อหา หรื อวัต ถุ ป ระสงค์ใ หม่ มัก เป็ นการสร้ า งจากฐานความเชื่ อเดิ ม ที่ มี ใ น
วัฒนธรรมนั้นแล้วนามาสร้ างความหมายใหม่เพื่อนาเสนอในบริ บทสังคมไทยปั จจุ บนั (ศิราพร ณ ถลาง,
2562, หน้า 25)
2.1 การสร้ างรู ปลักษณ์ ของเครื่องรางนาโชคชนิดใหม่
รู ปลักษณ์ของต้นตะเคี ยนที่ พบเห็ นกันทัว่ ไปจะเป็ นลักษณะของท่อนไม้ที่จมอยู่ใต้น้ ามา
เป็ นเวลานานและก่ อนที่ จะถู กนาขึ้ นมาจากแม่น้ าลาคลอง ก็มกั จะมี เรื่ องเล่ าถึ งนางตะเคี ยนมาเข้าฝั นว่า
ต้อ งการขึ้ นจากน้ า เรื่ องเล่ า ของท่ อ นไม้ต ะเคี ย นที่ จ มอยู่ ใ ต้น้ าที่ รู้ จ ัก กัน อย่ า งแพร่ ห ลายคื อ ต านาน
“เสาร้องไห้” ที่อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี รู ปลักษณ์ของแม่ตะเคียนทองที่วดั พุนอ้ ยนั้น แต่เดิมก็เป็ นท่อน
ไม้ตะเคียนเช่นเดียวกับที่พบจากสถานที่อื่น ๆ วัดพุนอ้ ยมีการปรับเปลี่ยนรู ปลักษณ์ของท่อนไม้ตะเคียนให้
กลายเป็ นรู ปลักษณ์ใหม่ ด้วยการนามาสร้างเป็ น “เรื อสาปั้ น” คือเรื อที่ต่อเสริ มกราบชนิ ดหนึ่ ง เดิมทาด้วยไม้
กระดาน 3 แผ่น ท้ายสู งกว่าหัวเรื อใช้แจวหรื อพาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 หน้า 1,020)
สาเหตุของการปรับเปลี่ยนจากท่อนไม้กลายมาเป็ นเรื อสาปั้ น มีที่มาจากในสมัยที่หลวงปู่
แบน เป็ นฆราวาสได้ประกอบอาชี พค้าขายโดยใช้เรื อสาปั้ นเป็ นพาหนะ เมื่อหลวงปู่ อุปสมบทและมีนิมิตถึง
ญาณของแม่ตะเคียนทองจึงได้นาเอาท่อนไม้ตะเคียนทองนั้นมาสร้างเป็ นเรื อสาปั้ น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องรางของ
ขลังด้านโชคลาภ ผูศ้ รัทธาที่บูชาเรื อแม่ตะเคียนทองไปจากที่วดั พุน้อย เมื่อไปประกอบกิ จการค้าขายแล้ว
ประสบผลสาเร็ จ ร่ ารวยขึ้นจึงเป็ นที่เลื่องลือให้ผคู ้ นศรัทธาเพิ่มมากขึ้นมาจนถึงปั จจุบนั การเปลี่ยนรู ปลักษณ์
จากท่อนไม้ให้กลายเป็ นเรื อสาปั้ นนี้ เป็ นการสร้างรู ปลักษณ์ ใหม่ให้กบั แม่ตะเคียนทอง (ภัทรพงศ์ พื้นงาม
และคนอื่น ๆ, 2555, หน้า 47) อธิ บายว่าเป็ นการสร้างขึ้นใหม่ โดยไม่มีคติความเชื่ อเดิมในการนารู ปลักษณ์
ดังกล่าวมาใช้เป็ นเครื่ องรางนาโชคลาภมาก่อน นอกจากนี้ ความหมายของเรื อดังกล่าว พระโสภณพัฒนคุณ
อธิ บายว่า
“วัน นี้ ที่ โ ยมมานั่ง ที่ ว ดั พุ น้ อ ย ได้น าเรื อ ล านี้ เข้า มาหาอาตมาก็ เ พื่ อ จะมาเชิ ญ
เทวดาที่ อ ยู่ที่ ต้น ตะเคี ย นทองไปอยู่ก ับ เราโดยมี เรื อล านี้ เ ปรี ย บเหมื อ นบ้าน เหมื อ นปราสาท
เหมือนวิมาน เหมือนนาวาสวรรค์ ให้เทวดาได้อาศัยอยูน่ นั่ เอง”
(คาเทศน์ก่อนพิธียกเรื อ, บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 29

ภาพที่ 4 เรื อแม่ตะเคียนทอง วัดพุนอ้ ย
2.2 การสร้ างพิธีกรรมยกเรือแม่ ตะเคียนทอง
พิธีกรรมเป็ นวิธีการปฏิบตั ิบูชาเพื่อแสดงและยืนยันความเชื่ อเพื่อความสัมฤทธิ์ ผลจึงมีการ
ั ญา สุ จฉายา,2558, หน้า 93)
กาหนดขั้นตอนต่าง ๆ และเพิ่มเติมการบริ กรรมคาถาเพื่อรวมศูนย์สมาธิ จิต (สุ กญ
ความเชื่ อเรื่ องการนับถือเรื อแม่ตะเคียนทองของวัดพุนอ้ ย มีการสร้างสรรค์พิธีกรรมขึ้นใหม่เพื่อสร้างความ
เข้มขลังและการยอมรั บ นับถื อจากผูศ้ รั ทธา คื อพิธีก รรมยกเรื อแม่ ตะเคี ยนทอง ผูท้ ี่ ต้องการจะได้เรื อแม่
ตะเคียนทองของวัดพุนอ้ ยกลับไปบูชา ต้องมาเข้าร่ วมพิธีกรรมดังกล่าว ซึ่ งเป็ นวิธีการทดสอบความศรัทธา
และการครอบครองสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ด้วยวิธี การทาให้ได้ครอบครองยากขึ้ น จึ ง สร้ างความศรั ท ธาต่อเรื อแม่
ตะเคียนทองมากขึ้น วัดพุนอ้ ยมีการติดป้ ายประชาสัมพันธ์ระบุข้ นั ตอนในการเข้าร่ วมพิธีกรรมยกเรื อไว้ดงั นี้
“การรับเรื อมีการทาพิธี มีเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น จองคิวล่วงหน้า 1 วัน
เปิ ดจองคิวยกเรื อในเวลา 16.00 น. เพราะฉะนั้นคนที่จะรับต้องถึงวัดก่อน 3 โมงเย็น ของวันที่จอง
คิว แล้วนัง่ รอบริ เวณบันไดขึ้นศาลาด้านซ้ายมือ เมื่อลงชื่ อจองคิวรับแล้วท่านจะได้รับเรื อในวัน
ถัดไป คือจองวัดพฤหัสบดีก็รับเรื อวันศุกร์ จองคิววันศุกร์ รับเรื อวันเสาร์ จองวันเสาร์ ก็รับเรื อวัน
อาทิตย์ ไม่รับจองคิวล่วงหน้าและโทรจองคิว วันที่จะยกเรื อจะต้องฟั งเทศน์ฟังการอธิ บายก่อน
การรับเรื อเพื่อความรู้ถูกเข้าใจถูกที่ศาลาข้างโรงทาน เวลา 10.00 น. เมื่อถึง เวลาช่ ว งบ่ า ยหลวง
พ่อถึงจะเรี ยกเข้าทาพิธีเชิญเรื อ เตรี ยมปั จจัยใส่ เรื อ 1,200 บาท เมื่อยกได้ 1,000 บาททาบุญค่าบูชา
เรื อ ส่ วน 200 เป็ นขวัญถุงขวัญเรื อกลับบ้าน หากมีสามีภรรยาคนใดคนนึ งยกไม่ได้ก็ สามารถยก
ใหม่ได้ เพราะสามีภรรยาเปรี ยบเหมือนคน ๆ เดียวกัน หากยกไม่ข้ ึนเลยก็ไม่เสี ยตังค์ใด ๆ ทั้งสิ้ น”
(ป้ ายประชาสัมพันธ์พิธียกเรื อ, บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)
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เมื่อรับเรื อกลับไปบูชาได้แล้ว ก็มีวิธีการปฏิ บตั ิ บูชาเรื อแม่ตะเคี ยนทอง โดยเน้นคาสอน
ของพุทธศาสนา เนื่ องจากวัดพุน้อยเป็ นวัดในพุทธศาสนา วิธีปฏิ บตั ิบูชาสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ จึงต้องสอดแทรกคา
สอนทางพุทธศาสนาเข้าไปด้วยหลักปฏิ บตั ิ พ้ืนฐานคื อ “รักษาศีล 5” เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ ของพิธีกรรม
ดังกล่าวเป็ นพิธีกรรมที่งมงาย ขัดกับหลักคาสอนทางพุทธศาสนาจนเกินไป วิธีปฏิบตั ิบูชาหลังจากยกเรื อไป
แล้วในสื่ อออนไลน์ของวัดพุนอ้ ยคือ เฟซบุก๊ แฟนเพจ “มูลนิธิเศรษฐีเรื อทอง วัดพุนอ้ ย” ได้เผยแพร่ วิธีปฏิบตั ิ
บูชาเรื อแม่ตะเคียนทองไว้ดงั นี้
“วิธีปฏิบตั ิบูชา “เรื อแม่ตะเคียนทอง” ตามหลักคาสอนของหลวงปู่ แบน
1. ปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี หมัน่ ทาบุญ สวดมนต์ รักษาศีล 5
2. ถวายพวงมาลัย หัวเรื อ ท้ายเรื อ ตามวันสะดวก ทาแล้วสบายใจ
3. แบ่ ง เงิ น ส่ วนหนึ่ ง ที่ ไ ด้ ก าไรจากการค้ า ขาย อธิ ษ ฐานจิ ต ออมบุ ญ ถวายให้ แ ด่
แม่ตะเคียนทองใส่ เรื อไว้ เงิ นในเรื อที่ออมบุญไว้ เราสามารถนาไปสร้ างกุศลร่ วมบุญที่ใดก็ได้ตามศรัทธา
และอุทิศบุญให้ท่าน
4. การแขวนเรื อ ควรแขวนให้อยูใ่ นที่เรื อสามารถหมุนได้คล่องตัว ไม่ติดผนัง แขวนภายใน
อาคารร้านค้า บ้านเรื อน
5. เวลาเดินทางไปทาบุญก็ต้ งั จิตเชิญท่านไปร่ วมบุญรับพรด้วย
6. ไม่มีบทสวดหรื อคาถาบูชาเรื อแม่ตะเคียนทอง
7. นาเรื อมาเสริ มบารมี ได้ตามสะดวก นาเรื อร่ วมพิธีสาคัญของวัดพุน้อย เช่ น พิธีไหว้ครู
พิธีทาบุญหลวงปู่ แบน พิธีงานจุลกฐิน เป็ นต้น
8. ไม่ ค วรปล่ อ ยให้ เ รื อสกปรก หมั่ น ท าความสะอาด ปิ ดทอง เปลี่ ย นพวงมาลั ย
หัวใจสาคัญในการบูชาเรื อ คือ ข้อหนึ่ง หากทาได้ชีวติ ก็มีแต่สุข”
(มูลนิธิเศรษฐีเรื อทอง วัดพุนอ้ ย, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
2.3 การสร้ างพิธีกรรมเสริมเรือแม่ ตะเคียนทอง
พิ ธี ก รรมเสริ ม เรื อแม่ ตะเคี ย นทองเป็ นพิ ธี ก รรมที่ ส ร้ า งสรรค์ข้ ึ น ใหม่ โดยต่ อ ยอดจาก
พิธีกรรมรับเรื อแม่ตะเคียนทอง ผูท้ ี่จะเข้าร่ วมพิธีกรรมนี้ ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่รับเรื อแม่ตะเคียนทองไปแล้ว จากวิธี
ปฏิบตั ิบูชาเรื อจะต้อง “นาเรื อมาเสริ มบารมีได้ตามสะดวก” การเสริ มบารมีเป็ นการนาเรื อมาร่ วมทาบุญผ่าน
พิธีกรรมเสริ มเรื อของวัดพุนอ้ ย จากการเก็บข้อมูลของผูว้ ิจยั พบว่าขั้นตอนของพิธีกรรมเสริ มเรื อโดยสังเขป
มีดงั นี้
1. จองลาดับเพื่อเข้าร่ วมพิธีกรรม
2. เมื่อเข้าห้องทาพิธีแล้ว ให้นาเรื อไปวางไว้ต่อหน้าผูท้ าพิธีคือ เจ้าอาวาสวัดพุนอ้ ย ท่านจะ
นาสายสิ ญจน์มาคล้องไว้ที่เรื อทุกลาที่เข้าพิธี
3. เจ้าอาวาสจะให้ผเู ้ ข้าร่ วมพิธีอนุ โมทนาเงินที่ใส่ ไว้ในเรื อที่เข้าพิธี เงิ นดังกล่าวเป็ นผลมา
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จากวิธีปฏิบตั ิบูชาเรื อแม่ตะเคียนทอง ที่จะให้ผบู ้ ูชาเรื อเก็บสะสมเงินที่ได้จากการค้าขายหรื อประกอบอาชี พ
อื่น ๆ มาแบ่งใส่ ไว้ในเรื อ ซึ่ งเป็ น “การออมบุญ” เมื่อนาเรื อมาร่ วมพิธีเสริ มเรื อที่วดั ก็จะถวายเงินดังกล่าว
ให้กบั วัดเป็ นการทาบุญให้ตน และอุทิศบุญให้แม่ตะเคียนที่สิงสถิตอยูใ่ นเรื อ
4. เจ้าอาวาสจะขึ้นบทชุมนุมเทวดา 7 สาหรับเจริ ญพระพุทธมนต์ ๑๒ ตานาน และพระสงฆ์
อีก 2 รู ปจะขึ้นบทสวด กะระณี ยะเมตตะสุ ตตังและชัยมงคลคาถา ในขณะที่พระสงฆ์สวดบทดังกล่าวเจ้า
อาวาสจะเปิ ดเพลงบรรเลงด้วยเครื่ องดนตรี ไทยคือเพลง “เพลงลาวกระทบไม้” พรมน้ ามนต์ไปที่ผเู ้ ข้าร่ วมพิธี
และกล่าวเชิญชวนให้ผรู ้ ่ วมพิธีกรรมร่ ายรา โดยกล่าวว่า
“ขอเชิญนะแม่นะ ถ้าแม่จะราเพลงไทย ๆ ถวายหลวงปู่ แบน เพื่อขอความเป็ นสิ ริมงคลก็ขอ
เชิ ญนะแม่นะ เชิ ญเถอะแม่ตะเคียนทอง ลูกหลานได้พาแม่มาเสริ มเพิ่มบารมี พาแม่มาทาบุญนะแม่นะขอ
เชิญนะ แม่ที่ราสวย ขอให้ราให้ชื่นใจ ราให้มีโชคมีลาภนะแม่นะ”
(พระโสภณพัฒนคุณ, บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)
ผูว้ จิ ยั สังเกตว่าตั้งแต่เจ้าอาวาสเริ่ มสวดบทชุมนุมเทวดา ผูร้ ่ วมพิธีบางคนเริ่ มมีอาการ ตัวสั่น
ส่ งเสี ยงร้องไห้ และบางคนลุกขึ้นมาแสดงอาการร่ ายราตามจังหวะเพลง จากคาพูดเชิ ญชวนให้ร่ายราของเจ้า
อาวาสแสดงว่าจิ ตวิญญาณของแม่ตะเคี ยนต้องการร่ ายราตามค าเชิ ญชวนของเจ้าอาวาส ทาให้ผูเ้ ข้า ร่ วม
พิธีกรรมมีอาการดังกล่าว ผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรมเสริ มเรื ออธิ บายว่า
“แม่ตะเคียนทองท่านดี ใจ ที่ได้กลับมาวัดพุน้อย มาหาหลวงปู่ มาหาหลวงพ่อ และได้มา
ทาบุญทาให้แม่ดีใจ บางคนเขาก็ร้องไห้ ร้องดีใจนะ บางคนเขาก็ราออกมา”
(อนงค์ ศิริจนั ทรา, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2561)
6. เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรมแสดงการร่ ายราได้พอสมควรแล้ว เจ้าอาวาสจะบอกให้คลายออก
จากสมาธิ และให้พนมมือรับพรจากพระสงฆ์ และทยอยเข้าไปรับเรื อคืนจากเจ้าอาวาส จึงเสร็ จสิ้ นพิธี
ขั้นตอนทั้งหมดของพิธีกรรมเสริ มเรื อใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ประเพณี และพิธีกรรมที่สร้างสรรค์ข้ ึนทั้ง 5 พิธีเป็ นประเพณี และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
ศิราพร ณ ถลาง (2559, หน้า 116) กล่าวว่า พุทธศาสนาเป็ นแหล่งอ้างอิงและเป็ นแรงบันดาลใจที่สาคัญ
สาหรับ “คติชนสร้างสรรค์” ในสังคมไทย ในกรณี ของวัดพุน้อย การสร้างสรรค์ประเพณี จุลกฐิน ซึ่ งเป็ น
ประเพณี สาคัญทางพุทธศาสนาที่ปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี การเลือกจัดจุลกฐินเป็ นวิธีการทอดกฐินที่กระทา
สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณนั ตุ สัคคะโมกขะทัง สัคเค กาเม จะ รู เป
คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม ตะรุ วะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา
ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณนั ตุ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
7
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ยาก เพราะต้องอาศัยบุคลากรจานวนมากเพื่อร่ วมทาผ้าจีวรให้สาเร็ จตามระยะเวลาที่กาหนดภายในหนึ่ งวัน
และถื อกันมาแต่โบราณว่า “มีอานิ สงส์ มาก” (สุ วรรณ กลิ่ นพงศ์และวันดี จันทร์ ประดิ ษฐ์, 2552, หน้า 54)
การทอดจุลกฐินของวัดพุนอ้ ย แม้จะมีผศู ้ รัทธามาร่ วมงานเป็ นจานวนมาก แต่ผทู ้ ี่เข้ามามีส่วนร่ วมในการลง
มือทาผ้ากฐิ นนั้นมี จานวนไม่มากนัก เพราะความหมายของการทอดจุ ลกฐิ นไม่ได้ถูกเน้นความสาคัญใน
ขั้นตอนของการช่วยกันลงมือทาผ้ากฐิน แต่เป็ นการเน้นความสาคัญที่ข้ นั ตอนของการนาเรื อแม่ตะเคียนทอง
มาแห่รอบโบสถ์ไปพร้อมกับผ้ากฐินซึ่ งถือเป็ นขั้นตอนสาคัญของประเพณี และมีผตู ้ ้ งั ใจมาร่ วมในขั้นตอนนี้
เป็ นจานวนมาก ส่ วนพิ ธี กรรมอื่ น ๆ ได้แก่ พิ ธี บ าเพ็ญกุ ศ ลเนื่ องในวันมรณภาพหลวงปู่ แบน จนฺ ท สโร
พิธีไหว้ครู ประจาปี พิธีกรรมยกเรื อและพิธีกรรมเสริ มเรื อแม่ตะเคียนทอง แม้จะไม่ได้เป็ นประเพณี ที่มาจาก
พุ ท ธศาสนาโดยตรง แต่ ก็ มี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ พุ ท ธศาสนาอย่า งแยกออกจากกันไม่ ไ ด้ เพราะในการจัด
พิธีกรรมดังกล่าว มีการใช้บทสวดในพิธี พื้นที่และบุคลากรของพุทธศาสนาเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการ
สร้างสรรค์พิธีกรรมดังกล่าวทั้งหมด
การศึกษาประเพณี และพิธีกรรมที่เกิดจากการบูชาเรื อแม่ตะเคียนทองของวัดพุนอ้ ย อาเภอบ้านหมี่
จัง หวัด ลพบุ รี ท าให้เ ห็ น ถึ ง วิธี ก ารนาข้อ มูล คติ ชนด้า นความเชื่ อ มาใช้ส ร้ างรู ป แบบของประเพณี และ
พิธี กรรมให้มีค วามแตกต่ างเพื่อสร้ า งมูล ค่ าเพิ่ มให้กบั ความเชื่ อ ที่ มีล ัก ษณะเป็ นนามธรรมให้กลายเป็ น
รู ปธรรมที่จบั ต้องได้ ผ่านประเพณี พิธีกรรมและวัตถุสัญลักษณ์ที่สร้างสรรค์ข้ ึน ทาให้ได้รับความนิ ยมอย่าง
แพร่ หลายและมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ ประเพณี และพิธีกรรมของวัดพุน้อย จึงนับว่าเป็ น “ประเพณี และ
พิ ธี ก รรมสร้ า งสรรค์” ที่ เกิ ดขึ้ น จากการนาทุ นทางวัฒ นธรรมและความเชื่ อ มาใช้ใ นการสร้ า งสรรค์ใ ห้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
สรุ ป
การสร้ างสรรค์ประเพณี และพิธีกรรมบูชาเรื อแม่ตะเคียนทอง วัดพุน้อย อาเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี มีลกั ษณะการสร้างสรรค์ 2 ลักษณะ คือ การสร้างสรรค์การบูชาเรื อแม่ตะเคียนทองจากประเพณี และ
พิธีกรรมดั้งเดิมและการสร้างสรรค์การบูชาเรื อแม่ตะเคียนทองขึ้นใหม่
การสร้ างสรรค์การบูช าเรื อแม่ ตะเคี ยนทองจากประเพณี และพิธีก รรมดั้งเดิ มเป็ นการสื บทอด
ขนบธรรมเนี ยมและแนวทางปฏิ บตั ิ จากประเพณี ด้ งั เดิ ม มี การปรั บเปลี่ ยน เพิ่มขั้นตอนและรู ปแบบของ
ประเพณี และพิธีกรรมได้แก่ ประเพณี จุลกฐิน พิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันมรณภาพหลวงปู่ แบน จนฺ ทสโรและ
พิธีไหว้ครู ประจาปี
การสร้ า งสรรค์ก ารบู ช าเรื อแม่ ตะเคี ย นทองขึ้ นใหม่ เป็ นการสร้ างรู ปแบบของความเชื่ อและ
พิธี กรรมขึ้ นใหม่ ได้แก่ รู ปลัก ษณ์ ของเครื่ องรางนาโชคชนิ ดใหม่ พิ ธีก รรมยกเรื อแม่ ตะเคี ยนทอง และ
พิธีกรรมเสริ มเรื อแม่ตะเคียนทอง
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อภิปรายผล
จากผลการศึ กษาการสร้ างสรรค์ประเพณี และพิธีกรรมของเรื อแม่ตะเคี ยนทอง “เศรษฐี เรื อทอง”
วัดพุนอ้ ย อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่ามีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
ประการแรก บริ บทของสังคมไทยปั จจุบนั ที่เน้นเรื่ องของการแข่งขันด้านความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิ จ
สอดคล้องกับวัชราภรณ์ ดิษฐป้ าน (2558, หน้า 181) ที่กล่าวว่า บริ บทของสังคมบริ โภคนิ ยมให้ความสาคัญ
กับการแข่งขัน เพื่อจะกอบโกยความมัง่ คัง่ ความสาเร็ จและโชคลาภร่ ารวย ทาให้การสร้ างสรรค์ประเพณี
และพิ ธี ก รรมบู ช าเรื อแม่ ตะเคี ย นทองตอบสนองความต้องการดังกล่ า ว จากคาเรี ย กขานที่ รู้จกั กันอย่า ง
แพร่ หลายว่า “เศรษฐีเรื อทอง” ความหมายของการบูชาเรื อแม่ตะเคียนทองจึงเด่นชัดในเรื่ องความร่ ารวย ซึ่ ง
เป็ นการเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางจิ ตใจในการแข่งขัน ท่ามกลางของบริ บทแห่ งสังคมบริ โภคนิ ยม ทั้งนี้
วัดพุนอ้ ยได้สอดแทรกวิธีการสร้างความร่ ารวยจากการมีเรื อแม่ตะเคียนทองเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวทางจิตใจ ด้วย
การปฏิบตั ิตนตามหลักพุทธศาสนา เน้นย้าให้ขยันทามาหากิน รู ้จกั เก็บออมและปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรมโดย
ยึด “ศีล 5” ซึ่ งเป็ นหลักปฏิบตั ิตนพื้นฐานตามแนวทางของพุทธศาสนา
ประการที่สุดท้าย ความเชื่ อเกี่ยวกับนางตะเคียนเป็ นเรื่ องเล่าที่อยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ในสถานะของนางไม้และเจ้า แม่ ซึ่ ง มี อานาจดลบันดาลให้ผูท้ ี่ ก ราบไหว้บู ช าได้รับ ผลส าเร็ จตามความ
ปรารถนา ขณะเดียวกันหากกระทาการลบหลู่หรื อตัดต้นตะเคียนที่เชื่ อว่ามีนางตะเคียนสิ งสถิตอยูก่ ็จะถูกทา
ให้เกิดผลร้าย จนกระทัง่ อาจนาไปสู่ ความตาย ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั อานาจเหนื อธรรมชาติ
ที่ตอ้ งแสดงความเคารพบูชาในขณะเดี ยวกันก็รู้สึกหวาดกลัวด้วย ในขณะที่สถานะของนางตะเคี ยนที่วดั
พุนอ้ ย จังหวัดลพบุรี อยูใ่ นสถานะของ “รุ กขเทวดา” ที่หลวงปู่ แบน อดีตเจ้าอาวาสรู ปแรกของวัดพุนอ้ ยเป็ น
ผูส้ ร้างและถ่ายทอดความเชื่ อนี้ ให้กบั เจ้าอาวาสรู ปต่อมา ในคาเทศน์ก่อนเข้าพิธีกรรมรับเรื อแม่ตะเคียนทอง
พระโสภณพัฒนคุ ณ (บันทึ กข้อมู ลเมื่อวันที่ 20 มิ ถุนายน 2561) อธิ บายถึ งสถานะของนางตะเคี ยนของ
วัดพุน้อยไว้วา่ เรื อลานี้ เรี ยกว่า “เรื อแม่ตะเคียนทอง” ไม่มีคาว่า “เจ้าแม่” สาเหตุที่เรี ยกแม่ตะเคียนทอง
เพราะว่าที่วดั พุนอ้ ยมีตน้ ตะเคียนทองอยู่ ตามความเชื่ อโบราณกล่าวว่าต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมา 5 ปี จะมีเทวดามา
สถิ ตอยูท่ ุกต้น เทวดาสถิ ตที่ตน้ ไม้อะไรจะเรี ยกชื่ อเทวดาตามต้นไม้น้ นั เช่ น เทวดาอาศัยต้นตะเคียนทองก็
เรี ยกแม่ตะเคียนทอง ต้นไทรทองเขาเรี ยกว่าแม่ไทรทอง การเน้นย้ าสถานะของแม่ตะเคียนทอง จึงเป็ นการ
สื บทอดความเชื่ อจากรุ่ นก่อนมายังรุ่ นปั จจุบนั อย่างเหนี ยวแน่ น และตอกย้ าสถานะของแม่ตะเคียนทองให้
ชัดเจนว่าสถานะของนางตะเคียนเป็ น “รุ กขเทวดา” ซึ่ งทาให้ภาพลักษณ์ของนางตะเคียนในเรื่ องเล่าของคน
ไทยที่ เป็ นสัญลักษณ์ ของความตาย ความน่ ากลัว และภูตผีวิญญาณ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560, หน้า 78)
กลายเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ น่าเคารพบูชา น่ าเลื่ อมใส เปลี่ ยนภาพลักษณ์ และความรู ้ สึกหวาดกลัว โดยสร้ าง
ความรู ้ สึ ก ถึ ง การสนิ ท ชิ ด เชื้ อ ผ่า นค าเรี ย กว่า “แม่ ” ซึ่ งเป็ นการท าให้ สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ นเสมื อนบุ ค คลใน
ครอบครัว เมื่อกราบไหว้ ขอพร ก็จะเกิดความเป็ นสิ ริมงคลและประสบผลสาเร็ จตามที่คาดหวังไว้
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